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“SANCAK BÖLGESİ” “SANCAK BÖLGESİ” “SANCAK BÖLGESİ” 
KONULU KONFERANSKONULU KONFERANSKONULU KONFERANS

Türk�ye Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ�’nde dü-
zenlenen konferansta Sancak Bölges� konuşuldu.

ernek yönet�c�ler� konferans-
la �lg�l� aşağıdak� açıklamayı 
yaptı:

“Sancak SDA Part�s� Genel 
Başkanı Dr. Sulejman Ugljan�n, derneğ�-
m�zde düzenlenen “Sancak Bölges�’n�n 
Dünü, Bugünü ve Geleceğ�” konulu 
konferansta öneml� konulara değ�nd�. 
Sancak Bölges�’n�n tar�hsel sürec�nden 
başlayarak günümüze kadar yaşananları 

DDDDDD anlatan Ugljan�n, Sancak’ın tar�hten ge-
len haklarının bulunduğunu ve gelecekte 
daha huzurlu b�r yaşam �ç�n özel b�r sta-
tüye sah�p olması gerekt�ğ�n� söyled�. Dr. 
Sulejman Ugljan�n, konuşmasının ardın-
dan Sancak Salonu’nu dolduran d�nley�-
c�ler�n sorularını cevaplandırdı.

Kend�s�ne ve bu etk�nl�ğe katılan tüm 
üye ve dostlarımıza teşekkür eder�z.”
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AK PARTİ BAYRAMPAŞAAK PARTİ BAYRAMPAŞAAK PARTİ BAYRAMPAŞA

AK Part� AK Part� AK Part� 
Bayrampaşa’da delege seç�mler�Bayrampaşa’da delege seç�mler�Bayrampaşa’da delege seç�mler�

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Teşk�latı 7. Olağan Kongre önces� de-
lege l�stes�n� onayladı.

k Part� Bayrampaşa İlçe Teş-
k�latı 7. Olağan Kongre önces� 
delege l�stes�n� onayladı.

AK Part� Bayrampaşa İlçe 
Başkanlığı b�nasında düzenlenen delege 
seç�mler�, part� üyeler�n�n yoğun katılımı 
�le gerçekleşt�.

Tek l�ste �le g�r�len seç�m sabah 10:00 
sularında başlayıp akşam 18:00’e kadar 
sürdü.

Ers�n Başkan’ın yerel seç�mlerde ve 
özell�kle Başkanlık seç�mler�nde aldığı 
başarılı sonuçlar,  teşk�lat ve beled�ye 
başkanı �le uyum �çer�nde çalışması    

AAAAAA

sonucu; 7. Olağan Kongre’de yen�den 
tek aday olarak seç�lmes� beklen�yor.



ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ANAOKULU
TEL: 0212 437 17 88 - 437 17 71

GSM: 0535 258 90 23
Adres: Yıldırım Mah. Akgün Sokak No: 31/A  

Bayrampaşa / İstanbul

Email: İnfo@ozelozgurcocuk.com        Web: www.ozelozgurcocuk.com
Facebook: Özgürcocukanaokulu          İnstagram: ozgurcocukanaokulu
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EYÜPSULTANEYÜPSULTANEYÜPSULTAN

Eyüpsultan Eyüpsultan Eyüpsultan 
Bahar�ye Spor Tes�sler� açıldıBahar�ye Spor Tes�sler� açıldıBahar�ye Spor Tes�sler� açıldı

Eyüpsultan Beled�yes� Fen 
İşler� Müdürlüğü ek�pler� ta-
rafından yen�leme çalışmala-
rı tamamlanan Bahar�ye Spor 
Tes�sler�, Eyüpsultan Beled�ye 
Başkanı Den�z Köken’�n katılı-
mıyla düzenlenen törenle açıl-
dı.

örene Başkan Den�z Köken �le 
b�rl�kte AK Part� Eyüpsultan 
İlçe Başkanı Adem Koçy�ğ�t, 
Türk�ye Futbol Federasyonu 

(TFF) İcra Kurulu Üyes� Al� Düşmez, TFF 
İstanbul Futbol İl Tems�lc�s� Al� Tanrı-
yaşükür, Eyüpsultan Beled�ye Başkan 
Yardımcıları, Eyüpsultan Beled�ye Mecl�s 
Üyeler�, muhtarlar, �lçede bulunan kulüp-
ler�n sporcuları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Başkan Den�z Köken törende yaptığı 
konuşmada, seç�m önces� bu tes�s�n ba-
kımsız hal�n� gördüğünü, buna çok üzül-
düğünü ve buranın yen�lenme çalışma-
larını yaptıracağını söyled�ğ�n� bel�rterek 
sözler�n� şöyle sürdürdü;

“İşte göreve geld�ğ�m�z�n yed�nc� ayında 
burada gençler� bu sahayla buluşturduk. 
Açılışını yaptığımız bu statta bundan 
sonra büyük şamp�yonluklar gelecek. 
Eyüp Stadı’nı da b�r �k� hafta �ç�nde nor-
mal maçlarımızı yapar hale get�receğ�z.” 
“Her hafta ya temel atıyoruz ya açılış 
yapıyoruz. Önümüzdek� hafta başka b�r 
çalışmamız var. Bu şehr�n genç prof�-
l� çok yüksek. Nüfusun yüzde 30’u 20 

TTT yaşın altında. Bu çalışmaları gençler �ç�n 
yapıyoruz.

Gençler�m�z� sahalarla buluşturuyoruz. 
Yakın zamanda spor salonları ve yüzme 
havuzlarıyla buluşturacağız. Hanımefen-
d�ler de yararlanacak bu yüzme havuzları 
ve salonlardan. Gelecekte bu şeh�rdek� 
halkımızı ve İstanbulluları Hal�ç’te su 
sporlarıyla buluşturacağız.” “Yaptığımız 
ne h�zmet varsa, genc�, yaşlısı, engel-
l�s�yle halkımız �ç�n var. Heps� �ç�n b�r 
şeyler yapmamız lazım. Burada 400 ço-
cuğumuz spor yapıyor. Bundan sonra 
hem Al�beyköy’dek� sahayı, hem Akşem-
sett�n’dek� sahayı, hem de Güzeltepe’de-
k� sahayı akt�f olarak kullanılacak hale 
get�receğ�z.”

“Her futbol kulübüne b�r ek branş açtır-
mak �st�yoruz. Ten�s, basketbol, atlet�zm 
g�b� b�r ek branş. 22 tane daha ek branş 
olacak.”

Konuşmaların ardından, �lçede bulunan, 
TFF U14 l�g�nde oynayan ve gruplarında 
şamp�yon olan 5 takıma kupaları Başkan 
Den�z Köken ve protokolde bulunanlar 
tarafından ver�ld�.
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Beykoz Beled�yes�’n�n kültür-sanat etk�nl�kler� kapsamında dü-
zenled�ğ� “Gündem Dışı Konuşmalar” söyleş�s�ne konuk olan ka-
r�katür�st ve oyuncu Hasan Kaçan: “Sanat sosyal hayatın �ç�nde 
olduğu zaman huzur ve sükûnet beraber�nde gel�r.” ded�.

Prof. Dr. Necmett�n Erbakan 
Kültür Merkez�’nde Yazar 
Saadett�n Acar’ın sorularıyla 
şek�llenen programda Osman-

lı’da pad�şahların, şehzadeler�n, hanım 
sultanların ve meslek sah�pler�n�n sa-
natla meşgul olduklarını aktaran Hasan 
Kaçan: “İnsan ruhunun sanata �ht�yacı 
var. Sanatın olmadığı toplumlarda �ncel�k 
ve zarafet ortadan kalkar. Sosyal haya-
tın �ç�nde sanat olduğu zaman huzur ve 
sükûnet beraber�nde gel�r.” ded�.

Hasan Kaçan: “Adab-ı Muaşeret de Sa-
nattır.”

Sanatçılığın, �lla b�r sanat dalıyla meşgul 
olmak olmadığını vurgulayan Kaçan, so-
kakta �nsanlara selam vermek, b�r satıcı-
ya kolay gels�n demek g�b� adab-ı mua-
şeret kurallarını yer�ne 
get�rmen�n de b�r sanat-
çılık olduğunu bel�rtt�.

Saadett�n Acar’ın �lg�l� 
sorusu üzer�ne Kaçan: 
“Düşünceler değ�şeb�-
l�r. İnsanların düşün-
celer�n�n değ�şmes�ne 
çok şah�t oldum. Ancak 
�nsanın duruşu değ�ş-
memel� kanaat�ndey�m. 
Eğer �nsan ahlaklıysa 
dürüstse �y� ve em�n b�r 
�nsan olarak tanınıyorsa 

onun hang� görüşten olduğunun b�r öne-
m� yoktur.” d�ye konuştu.

Sanatın endüstr� hal�ne geld�ğ�n� �fade 
eden Kaçan, sanatta farklı düşüncele-
r�n olab�leceğ�ne �şaret ett�. Sanatı b�r 
zamanlar çıkardığı derg�n�n de adı olan 
“Ustura”ya benzett�ğ�n� �fade eden sanat-
çı, o usturanın doğru ve düzgün kullanıl-
dığında �nsanların �ht�yacını gördüğünü 
ancak toplumlara zarar vermek �ç�n de 
kullanılab�leceğ�n� d�le get�rd�.

Sosyal medyanın kutuplaştırıcı etk�s�ne 
de değ�nen Kaçan, sosyal mecralarda 
sürekl� kötü ve yanlış şeyler�n paylaşıldı-
ğını zamanla bunların normalleşeceğ�n-
den end�şe ett�ğ�n� bel�rtt�.
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‘GELECEĞİN USTALARINI YETİŞTİRMEK’‘GELECEĞİN USTALARINI YETİŞTİRMEK’‘GELECEĞİN USTALARINI YETİŞTİRMEK’
Türk�ye Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneğ� �le Fat�h 

Sultan Mehmet Vakıf Ün�vers�tes� �ş b�rl�ğ� �lk meyveler�n� ver-
meye başladı. 
Dernek; “GELECEĞİ KURAN USTALAR” projes�n� duyurdu.

ürk�ye Bosna 
Sancak Kültür 
ve Yardımlaş-
ma Derneğ� 

, “Geleceğ� Kuran Us-
talar” projes� hakkında 
aşağıdak� açıklamayı 
yaptı:

“Günümüz eğ�t�m s�s-
tem� çok fazla teor�k 
b�lg� üzer�ne kurulmuş 
olup gençler�n çalışma 
hayatı �le tanışmasının 
ün�vers�te sonrasına 
kalması c�dd� b�r sorun oluşturmaktadır. 
Balkan göçmen� a�lelerde dede, baba 
ve anne çok c�dd� b�r mücadeleden ge-

TTT

len kend� ayakları üzer�nde duran güçlü 
karakterler olduğu �ç�n çocuklarına karşı 
aşırı korumacı davranmaktadır. 

Aşırı b�r destek ve koruma çember� 
�ç�nde çocuklar ve gençler�n �ş ve normal 
hayat �le tanışması çoğu zaman ün�-
vers�te b�t�rd�kten sonraya kalmaktadır. 
Mühend�s, avukat, doktor, �şletmec� veya 
d�ğer bölümden gençler çalışma hayatını 
b�lmed�ğ� �ç�n bocalamakta ve başarısız 
olmaktadır. 

Çocukluk dönem�nden ber� herhang� 
b�r �ş kolunda çalışıp üzer�ne o alanla 
�lg�l� veya �lg�s�z ün�vers�te eğ�t�m� almış 
çocuklar �ş hayatında çok daha başarılı 
olmaktadır. İler�de hang� mesleğ� seçe-
cek olursa olsun çocukluk veya gençl�k 
dönem�nde b�r marangoz, tornacı, �şlet-
mec�, doktor, ş�rket sah�b�n�n yanında 
yarıyıl veya yaz tat�ller�nde çalışmış olan 
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gençler gelecekte meslekler�nde daha 
başarılı olacaktır. Bu amaçla dernekte 
meslek sah�b� k�ş�ler �le öğrenc�ler yaz 
tat�l� ve yarıyıl tat�ller�nde eşleşt�r�l�p 
gerçek �ş tecrübes� kazanması sağlana-
cak bu sayede babalarının ve dedeler�n�n 
mücadelec� ruhu kaybolmayacaktır.

GELECEĞİN USTASI OLACAK 
STAJYERLERİN UYMASI GEREKEN 

KURALLAR

Stajyer, çalışma hayatını, �şyer�, �ş ve 
meslek d�s�pl�n� kavramlarını kurumu-
nuzda b�zzat yaşayarak ed�necekt�r (�şe 
zamanında g�d�p gelme, mesa� arkadaş-
larıyla uyum �ç�nde dürüst ve gayretl� 
çalışma, am�rler�ne karşı tutum ve davra-
nışları, vb.).

Stajyer, �şyer�n�n bağlı olduğu kanun, 
tüzük, yönetmel�k ve her türlü kurallara 
uymak zorundadır.Stajyer sorumluluk 
gerekt�ren �şlerde f��len çalışmalıdır. Bu 
mümkün olamıyorsa yapılan �şlere göz-
lemc� olarak katılmalıdır.

Stajyer �şyer�nde daha önce yapılmış 
�şler� öğrenmek amacıyla, �ncelemeler 

yapmalı ve raporlar düzenlemel�d�r. Bu 
raporlar staj dosyasında da yer almalıdır.

Staj dosyasında her sayfanın hem 
öğrenc� hem de �şyer� am�r� tarafından 
�mzalanmış olması gerekmekted�r. İmza-
sız sayfalar geçers�z sayılır. Stajyer staj 
başlangıcından �t�baren stajını kes�nt�s�z 
yapmak zorundadır. İşyer�nden �z�nl� sa-
yılması durumunda ve/veya stajyer�n staj 
başladıktan sonra gelmed�ğ� günler Staj 
S�c�l F�ş�’nde bel�rt�lmel�d�r.

Staj dosyasına staj çalışması �le �lg�l� 
açıklayıcı broşürler, paftalar ve fotoğraf-
lar konulab�l�r. Yapılan �şlerle �lg�l� ç�z�len 
paftalar (kalıp planı, detay res�mler� vb.) 
b�zzat öğrenc� tarafından ç�z�lmel� ve bu 
durum �şyer� am�r� tarafından da onay-
lanmalıdır.

Staj gel�ş�m sürec� stajyer, dernektek� 
program danışmanı ve gerek�rse a�le �le 
15 günde b�r değerlend�r�l�r.”
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Ün�vers�ten�n yolu Argem’den geç�yorÜn�vers�ten�n yolu Argem’den geç�yorÜn�vers�ten�n yolu Argem’den geç�yor
Arnavutköy Beled�yes� Gençl�k 

ve Eğ�t�m Merkez� yen� dönem-
de de ün�vers�teye hazırlanan 
öğrenc�lere h�zmet vermeye 
devam ed�yor.

rnavutköy Beled�yes�, öğrenc�-
ler�n ün�vers�te sınavına hazır-
lık aşamasında zorluk yaşa-
maması �ç�n alanında uzman 

ve deney�ml� hocaların yer aldığı Ün�ver-
s�te Hazırlık Kursu �le öğrenc�ler�, sınava 
hazırlıyor. Geçen yıl kurslarda eğ�t�m 
gören 550 öğrenc�y� ün�vers�te sıralarına 
kavuşturan Gençl�k ve Eğ�t�m Merkez�, 
bu yıl da yen� adayları ün�vers�te hayal-
ler�ne kavuşturmayı hedefl �yor. 12’nc� 
sınıf ve mezun statüsündek� öğrenc�lere 
ver�len ün�vers�te hazırlık eğ�t�mler�nde 
gençler; sayısal, sözel ve eş�t ağırlık 
bölümler�nden ün�vers�teye hazırlanıyor. 
Hazırlık sürec�nde danışman eğ�tmenler, 
öğrenc�ler�n yanı sıra vel�lerle de sürekl� 
�rt�bat hal�nde olup gençler�n durumu 
hakkında onlarla b�lg� alışver�ş�nde bulu-
nuyor.

“Öğrenc�ler�m�z�n durumlarını tek tek 
gözden geç�r�yoruz”

Ün�vers�te sınavına Arnavutköylü öğ-
renc�ler� en �y� şek�lde hazırladıklarını 
bel�rten Bolluca ARGEM Sorumlusu 
Muhammed Kazankaya şunları söyled�: 
“Arnavutköy Beled�yes� Gençl�k ve Eğ�-
t�m Merkez� olarak Bolluca ve Hadımköy 

AAAAAA şubes�nde ün�vers�teye hazırlanan öğ-
renc�lere h�zmet vermektey�z. Toplamda 
450 öğrenc�m�z var. Öğrenc�ler�m�ze bü-
tün dersler ver�ld�kten sonra etütler�m�z, 
soru çözümler�m�z ve aynı zamanda öğ-
renc�ler�n b�reb�r �ht�yaç duydukları ders-
ler�ne takv�yeler yapılmakta. Ayrıca 2 ya 
da 3 hafta da b�r denemeler yapmaktayız. 
Öğrenc�ler�m�z�n bu sayede durumlarını 
tek tek gözden geç�rm�ş oluyoruz. Reh-
berl�k h�zmet�m�zle beraber öğrenc�ler�-
m�z�n bütün durumları komple değerlen-
d�r�l�p düzgün b�r şek�lde sınav hazırlığı 
sürec�nden geçmeler�n� sağlıyoruz.”

ARGEM’de ün�vers�teye hazırlanan 
Nurdan Sara: “Ben haftanın 7 günü bu-
radayım. Zamanımın çoğunu burada 
harcıyorum. Hocalarımız eks�ks�z, çok 
�y�. Çözemed�ğ�m�z soruları her zaman 
göstereb�l�yoruz. Burayı çok sev�yorum” 
d�ye konuştu.

Büşra Güldü �se ver�len h�zmetten dolayı 
memnun olduğunu söyleyerek: “Hocalar 
b�reb�r �let�ş�mde b�ze çok yardımcı olu-
yorlar. Ders�n �şley�ş�n�n düzenl� olması 
ben�m açımdan en �y� yönü d�yeb�l�r�m” 
ded�.
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PEYGAMBERİMİZİN ÖVÜNÇ SEBEBİPEYGAMBERİMİZİN ÖVÜNÇ SEBEBİPEYGAMBERİMİZİN ÖVÜNÇ SEBEBİ
“Yunus D�vanı”nda konuşan Dr. Mustafa Tatcı, Peygamber Efen-

d�m�z’�n (S.A.V.) ‘fakr’l�ğ�yle övündüğünü bel�rterek, “Bu fakr, �n-
sanın kend�s�n� her zaman Allah’a muhtaç b�lmes�d�r” ded�.

senler Beled�yes� Kültür İşler� 
Müdürlüğü’nün düzenled�ğ� 
“Yunus D�vanı”, Dr. Kad�r Top-
baş Kültür Sanat Merkez�’nde 

gerçekleşt�. Programda büyük Türk dü-
şünürü, tasavvuf ve halk şa�r� Yunus Em-
re’n�n D�vanı’ndan bey�tler� �ncelemeye 
devam eden Dr. Mustafa Tatcı, derv�ş�n 
ve derv�ş olmanın tanımını açıkladı.

Derv�şl�ğe ayak basan k�ş�n�n hem 
dünyada hem de ukbâda sultan olduğu-
nu söyleyerek bey�tler� açıklayan Tatcı, 
derv�ş�n aynı zamanda yokluk b�l�nc�nde 
olduğunu ve her an yok olacakmış g�b� 
davrandığını aktararak şunları ekled�:

“Derv�ş kel�mes�n� harf harf açıklama-
mız gerek�rse eğer; derv�ş�n ‘d’s� dünya-
yı terk eden, ‘r’s� r�yayı terk eden, ‘v’s� 
vücudu terk eden, ‘y’s� yalanı terk eden, 
‘şın’ şehvet� terk eden demekt�r. Derv�ş 
�şte tüm bunları terk eden k�ş�d�r. Bu 

EEE kel�mey� �sted�ğ�n kadar yıpratmaya çalış 
y�ne de yıpranmaz. Derv�ş yıpranacak 
b�r kel�me değ�ld�r. B�r k�mse derv�şl�ğe 
ayak basınca, tal�p olunca çokça ağlama-
sı lazımdır. Derv�ş�n b�r numaralı alâmet� 
gözyaşıdır. Çünkü gözyaşı, günahı dö-
ker. Sen gözyaşı döktükçe, gönlündek� 
suyu çoğalttıkça oralar bağ ve bostan 
olur, yeşer�r. Demek k� derv�ş olmak �ç�n 

nefs�m�z� bu kuraklıktan kurtarmalı-
yız.”

Programda ayrıca Peygamberler�n 
övünç sebepler� üzer�ne de konuşan 
Tatcı, “Kurân’da 27 tane peygamber 
var. Bütün peygamberler�n de farklı 
övünç sebepler� vardır. K�m�s�n�n 
ümmet�n�n çokluğu, k�m�s�n�n F�ra-
vun’a karşı koyması, k�m�s�n�n �se 
sabrı övünç sebeb�d�r. Peygamber 
Efend�m�z (S.a.v)’�n övünç sebeb�; 
‘El fakru fahr�’ olmasıdır. Peygamber 
Efend�m�z fak�rl�ğ�yle övünür. Efend�-
m�z (S.a.v)’�n  Kur’ân d�l�ndek� kar-

şılığı ‘fakr’dır. Yok olmayan Hakk’ta var 
olamaz, demek k� büyüklük fakr’dadır. 
Bütün Peygamberler o fakr’a doğru g�d�-
yor, Peygamber Efend�m�z �se bu fakr’ı 
gerçekleşt�rm�şt�r. Efend�m�z (S.a.v) 
‘Fakr’ımla övünürüm’ d�yor. Yan� Allah 
var, ben yok’um. Zaten en çok bocala-
dığımız yer �şte burasıdır. Tasavvuf nefs 
terb�yes� ver�r. Terb�ye ed�len nefs para, 
pul, şan şöhrete değ�l; nefs yokluğuna 
ulaşır. İşte fakr, �nsanın kend�s�n� her za-
man Allah’a muhtaç b�lmes�d�r.” ded�.
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Bayrampaşa Bayrampaşa Bayrampaşa Bayrampaşa Bayrampaşa Bayrampaşa 
kentsel dönüşüm planı �ade ed�ld�kentsel dönüşüm planı �ade ed�ld�kentsel dönüşüm planı �ade ed�ld�

İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye-
s�n�n Kasım ayı mecl�s toplan-
tısında, Bayrampaşa Sağmalcı-
lar’dak� kentsel dönüşüm alanı 
�le �lg�l� İmar ve Bayındırlık Ko-
m�syonu raporu ele alındı.

ecl�s’e b�lg� veren Kentsel 
Yen�leme Kom�syonu Başka-
nı Oktay B�r�nc�, 2012 yılında 
Şeh�r Plancıları Odası’nın 

başvurusu üzer�ne açılan dava �le mah-
kemen�n planı �ptal ett�ğ�n� hatırlattı.

İptal kararı üzer�ne yen� plan hazırlan-
dığını aktaran B�r�nc�, 2015’te CHP’l� 
mecl�s üyeler� ve Şeh�r Plancıları Oda-
sı’nın yen�den mahkeme yoluna g�tt�ğ�-
n� anlattı.

Mahkemen�n b�r kez daha planları 
�ptal ett�ğ�n� hatırlatan B�r�nc�, şunları 
kaydett�:

“İptal üzer�ne �lg�l� müdürlük de mah-
kemen�n kararları doğrultusunda plan-
larını rev�ze etm�şt�r ve 2017 yılında b�r 
plan daha yapmış ve Mecl�s’e sunmuş, 
Mecl�s�m�z de bunu kabul etm�şt�r. 2017 
yılındak� plan tekrar 4. İdare Mahkeme-
s� tarafından Şeh�r Plancıları Odası’nın 
başvurmasına karşın ‘Bu noktada yaptı-
ğınız tekn�k hatalar g�der�lm�şt�r. Bu daha 
sonrak� adalarda, aşamalarda bu hatalar 
da telaf� ed�lecekt�r.’ d�yerek davanın 
redd�ne karar verm�şt�r. Şeh�r Plancıları 
Odası, 4. İdare Mahkemes�n�n ‘Burada 
b�r f��l� durum vardır. Bundan sonra yapı-
lacak plan �ptaller� kamuyu ger� dönüle-
mez zarara uğratacaktır.’ demes�ne rağ-

MMM

men bu planı �st�nafa götürmüştür. Bu da 
2019 yılı �ç�nde oluyor. İst�naf da kararı 
bozmuş ve planın �ptal�ne karar verm�ş-
t�r.”

Oktay B�r�nc�, aynı planın yeş�l alanları 
azaltılarak yen�den önler�ne get�r�ld�ğ�-
n� bel�rterek, kom�syon ve grup olarak 

mahkemen�n verd�ğ� gerekçeler doğrul-
tusunda yen� plan hazırlanmasını talep 
ett�kler�n� söyled�.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, pla-
nın, mahkeme kararları doğrultusunda 
�lg�l� da�re başkanlığı ve müdürlüğe gön-
der�lmes�nde kend�ler�nce b�r sakınca 
bulunmadığını �fade ederek, tekrar de-
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ğerlend�r�lmes�n� �sted�.

“Mahkemeye g�den şahıs Kentsel İy�-
leşt�rme Da�re Başkanı”

Konuyu �l�şk�n söz alan AK Part� Grup 
Başkanvek�l� M. Tevf�k Göksu, Bayram-
paşa’dak� kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında konutların tamamlanıp sa-
tışların yapılmaya başladığını bel�rterek, 
şunları aktardı:

“O dönem ısrarla mahkemeye g�den 
şahıs, İBB’n�n yen� Deprem R�sk Yönet�-
m� ve Kentsel İy�leşt�rme Da�re Başkanı. 
Ş�md� mahkemeye taşıdığı planı get�r�yor 
onaylamamızı �st�yor. B�z AK Part� Grubu 
olarak bu hukuk� sorunları çözeceğ�z, 
düzelteceğ�z. Bayrampaşa halkı çok �y� 
b�ls�n k�, bu plan düzenlend�kten sonra 
İBB Başkanı g�decek orada kentsel dö-

nüşüm tören� yapacak. İptal ett�rd�kler� 
planın tören�n� yapacak. Oranın planını 
AK Part� çözecek ve AK Part� olarak o 
kentsel dönüşümü yaptırmaya devam 
edeceğ�z.”

Özür tartışması

Kentsel Yen�leme Kom�syonu Üyes� 
Sabahatt�n Öztürk, geçm�ş dönemdek� 
hataları tekrarlamak değ�l, tam ters�ne 
�ler� k� süreçler �çer�s�nde İstanbul’u 
yaşanab�l�r b�r kent hal�ne get�rmek �ç�n 

dayanışmaya �ht�yaçları olduğunu vur-
guladı.

Kentsel Yen�leme Kom�syonu Başkanı 
B�r�nc�, geçm�ş dönemdek� mahkeme 
süreçler�ne atıfta bulunarak, Öztürk’ün 
sözler�n� p�şmanlık ve özür olarak kabul 
ett�kler�n� söyled�.

B�r�nc�, “Mahkemeye g�den o dönem 
k� Şeh�r Plancıları Odası Başkanı ş�md�-
k� Deprem R�sk Yönet�m� ve Kentsel İy�-
leşt�rme Da�re Başkanı bu planın yanlış 
olduğunu söylüyorsa b�ze doğru planı 
gönders�n. Dava ed�p mahkemede �ptal 
ett�rd�ğ� planı tekrar b�ze get�r�p geç�r-
meye çalışıyor.” d�ye konuştu.

Yüksel’�n sözler�ne tepk� gösteren 
CHP Grup Başkanvek�l� Doğan Subaşı, 
“Kamu menfaat�n� güden konularda 
eğer özürle bu �şler� halledeb�l�yorsak 
bu farklı b�r düşünce. Bunu s�yas� b�r 
polem�ğe ve özre taşıyarak çözemey�z. 
İmar planları 4 kez g�tt�-geld�. Her sefe-

r�nde olumlu değ�ş�mler yapıldı. Plansız 
yere konut yapıp sattığınız �ç�n oluşan 
f��l� durumu çözmeye çalışıyoruz.” ded�.

Gündem maddes� tekrar değerlend�r�l-
mek üzere Planlama Müdürlüğüne gön-
der�ld�.
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KASAPLARA SIKI DENETİMKASAPLARA SIKI DENETİMKASAPLARA SIKI DENETİM
Sağlıkta tav�z vermeyen Bay-

rampaşa Beled�yes�, �lçedek� 
et ve et ürünler� satan �ş yerle-
r� �le balıkçıları sıkı b�r denet�-
me tab� tutuyor. Bu kapsamda 
kasaplar, balıkçılar ve market-
ler�n et reyonları b�r b�r denet-
len�yor.

ağlıkta tav�z vermeyen Bay-
rampaşa Beled�yes�, �lçedek� 
et ve et ürünler� satan �ş yerle-
r� �le balıkçıları sıkı b�r denet�-

me tab� tutuyor. Bu kapsamda kasaplar, 
balıkçılar ve marketler�n et reyonları b�r 
b�r denetlen�yor.

Bayrampaşa Beled�yes� Veter�ner İşler� 
Müdürlüğü, per�yod�k gıda denet�mler�ne 
devam ed�yor. Bu kapsamda müdürlüğe 
bağlı ek�pler tarafından kasaplar, balıkçı-
lar ve marketler�n et reyonları sıkı dene-

SSSSSSSSS t�me tab� tutuluyor. Denet�mlerde etler�n 
menşe�, muayenes�, saklama koşulları, 
kıyma mak�neler�n�n yönetmel�ğe uy-
gunluğu, balıkların tazel�ğ� ve boyları, �ş 
yerler�n�n tem�zl�ğ� ve h�jyen koşulları tek 
tek kontrol ed�l�yor.

Bayrampaşa’da 150 c�varında et ve su 
ürünü satan kasap �le market bulunu-
yor. Bu �ş yerler� yıl �çer�s�nde per�yod�k 
denet�mlere tab� tutuluyor. Ayrıca ş�kâyet 
olduğunda ve �ş yer� yen� açıldığında da 
denet�m yapılıyor.
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POLİSLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİPOLİSLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİPOLİSLERE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİ
‘Sıfır Atık’ uygulamasını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Bele-

d�yes�, uygulama kapsamında yüzlerce pol�se sıfır atık eğ�t�m� 
verd�.

ıfır Atık uygulamasını başarıy-
la sürdüren Bayrampaşa Bele-
d�yes�, uygulama kapsamında 
yüzlerce pol�se sıfır atık eğ�t�-

m� verd�.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan’ın eş� Em�ne Erdoğan’ın h�maye-
s�nde Türk�ye genel�nde yürütülen ‘Sıfır 
Atık’ uygulaması kapsamında, Bayram-

SSSSSSSSS paşa Beled�yes� Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü’ne bağlı ek�p Çev�k Kuv-
vet Şube Müdürlüğü’ne görevl� yüzlerce 
pol�se sıfır atık eğ�t�m� verd�.

 Bayrampaşa Çev�k Kuvvet Müdürlü-
ğü’ndek� eğ�t�mle b�rl�kte şu ana kadar 
�lçe genel�nde yaklaşık 15 b�n k�ş�ye sıfır 
atık eğ�t�m� ver�lm�ş oldu.
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Arnavutköy Beled�ye Başkanı Haş�m Baltacı �le b�r araya ge-
len Arnavutköy Beled�ye Spor Kulübü antrenörler� ve sporcuları 
programdan sonra Vad�park’ta sağlık �ç�n yürüdüler.

rnavutköy Beled�ye Başkanı 
Haş�m Baltacı Arnavutköy Be-
led�ye Spor Kulübü antrenör-
ler� ve sporcularıyla buluştu. 

Arnavutköy Kapalı Spor Salonu’nda ger-
çekleşen programın ardından 250 sporcu 
ve 16 Antrenör Vad�park’tak� yürüyüş 
parkuruna geçt�.

“Yürüyeb�ld�ğ�n Kadar Yürü” sloganıyla 
başlatılan projeye destek veren sporcu-
lar sağlık �ç�n yürüdüler. Gerçekleşt�r�len 
yürüyüş programının önem�ne vurgu ya-
pan Arnavutköy Beled�ye Başkanı Haş�m 
Baltacı şu �fadeler� kullandı:

“Hayatımızın her alanında sağlıklı b�re-
ye �ht�yacımız var. Bu, bedensel b�rtakım 

akt�v�telerle sağlıklı beslenmeyle bunun 
yanında düzenl� b�r hayatla mümkün. 
Sağlıklı yaşam �ç�n olmazsa olmazımız 
günlük bel�rl� b�r yürüyüş per�yoduna 
sah�p olmak. Bunu hayatın her dönem�ne 
yaymak ve bundan �st�fade etmek. Beden 
sağlığı açısından ve z�h�n sağlığı açısın-
dan son derece öneml�.

Sosyal yaşamların farklılaştığı bu dö-
nemde hareketl� yaşamın ne demek oldu-
ğunu da hatırlatmak �ç�n b�r öncü çalış-
ma olsun d�ye bekl�yoruz.

Geçen sene �lg� olmuştu, bu sene de 
y�ne aynı �lg�y� göreceğ� konusunda �nan-
cımız tam bunun sağlıklı b�r şek�lde yürü-
tülmes�n� arzu ed�yoruz.”
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 24 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım Öğretmenler Günü
Bayrampaşa Al�ya Izzetbegov�ç Kız Ana-
dolu İmam Hat�p L�ses� Konferans salo-
nunda 24 Kasım Öğretmenler günü kut-
lama programı gerçekleşt�r�ld�. 

rograma, Bayrampaşa Kay-
makamı Dr. Soner ŞENEL, 
Bayrampaşa Beled�ye Başkanı 
At�la AYDINER, Bayrampaşa 

İlçe Emn�yet Müdürü Necat� Aktuğ ŞA-
HİN, Bayrampaşa İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdü-
rü Dr. Abdülaz�z YENİYOL, Bayrampaşa 
Müftüsü Yılmaz KÜÇÜK, S�yas� Part� İlçe 
Başkanları, B�r�m Müdürler�, Mahalle 
Muhtarlarımızın yanı sıra öğretmenler ve 
öğrenc�ler katıldı.

Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner 
ŞENEL yaptığı konuşmasına “ Gelece-
ğ�m�z�n tem�natı çocuklarımıza kend�n� 
adayarak onların yet�şmes�nde büyük 
rol oynayan, her türlü zorluğa göğüs 
gererek sınırları okul ve sınıf duvarları 
�le ç�z�lemeyecek kadar ağır sorumluluk 
üstlenen, sevg� ve fedakârlıkla çalışma 
azm� �çer�s�ndek� dünyanın en kutsal ve 
en fedakâr mesleğ�n tems�lc�ler� olan; 

PPPPPP
Başta Mustafa Kemal Atatürk ve ebed�-
yete �nt�kal etm�ş öğretmenler�m�z� say-
gıyla, rahmetle anıyor ve tüm öğretmen-
ler�m�z�n 24 Kasım Öğretmenler Gününü 
kutluyorum.’’ ded�.

Kaymakam Dr. Soner ŞENEL’ �n konuş-
masının ardından  öğretmenlerden olu-
şan Türk�ye “Öğretmenler Kupası” masa 
ten�s� şamp�yonu olan öğretmenlere 
başarı belgeler� ve emekl� öğretmenlere 
h�zmet belges� ver�lmes� �le devam eden 
program, Uluslararası Kaptan Ahmet 
ERDOĞAN İHL  öğrenc�ler�nden oluşan 
koronun söyled�ğ� şarkılar �le son buldu.
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Rumel�ler ‘Az�ze’ d�z�s�nden rahatsız olduRumel�ler ‘Az�ze’ d�z�s�nden rahatsız olduRumel�ler ‘Az�ze’ d�z�s�nden rahatsız oldu
Rumel�l� dernekler Kanal D’de 

yayına yen� g�ren “AZİZE” adlı 
d�z�den rahatsızlık duyduklarını 
�fade ederek; d�z�n�n senaryo-
sunda değ�ş�kl�ğe g�d�lmes� ge-
rekt�ğ�n� bel�rtt�ler.

Türk�ye Bosna Sancak Kültür 
ve Yardımlaşma Derneğ�, Az�-
ze adlı d�z� �le �lg�l� aşağıdak� 
açıklamayı yaptı:

“Kanal D telev�zyonunda geçt�ğ�m�z 
günlerde yayınlanmaya başlanan “Az�ze” 
adlı d�z�de senaryolaştırılmış bazı karak-
terler�n toplumumuzun güz�de kes�mle-
r�nde c�dd� rahatsızlıklara neden olduğu-
nu gözlemlemektey�z.

Arnavutluk - Kosova - Ma-
kedonya’dan göç etm�ş 
�nsanlarımızın genel karak-
ter�st�k k�ml�k ve k�ş�l�ğ�n� 
yansıtmayan, gerçekle 
bağdaşmayacak kadar kötü 
ve alçaklığı �le �nsan� ve 
ahlak� duyguları renc�de 
eden, h�ç b�r v�cdanın kabul 
etmeyeceğ� b�r rolde sem-
bol�ze ed�lmes� asla kabul 
ed�lemez.

Her yöre ve sosyal kes�mde 
�y� ve dürüstler�n olduğu 
kadar, kötü karakterl�, ah-
laksız, mafyat�k ve kanun 
dışı �nsanların da olab�lece-
ğ� gerçeğ�ne rağmen f�lmde 
canlandırılan karakter�n al-
çaklığı, v�cdansızlığı ve kul-
landıkları �s�m ve semboller 

GGGGGGGGG �le toplumun b�r kes�m�n� suç örgütü g�b� 
yansıtması “senaryo” dey�p geç�şt�r�le-
cek kadar bas�t görülemez.

Bu nedenle Az�ze d�z�s�n�n toplumu ra-
hatsız eden bu hususları d�kkate alarak 
yen� b�r çalışma gerçekleşt�rmes�n� d�l�-
yoruz.

Saygılarımızla”

DERNEKLERDERNEKLERDERNEKLER
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Ak Part� Bayrampaşa Kadın Kolları, Beyazıt Meyadanı’nda, “25 
Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Mücadele Günü” münase-
bet�yle düzenlenen programa tam kadro �şt�rak ett�.

k Part� Bayrampaşa Kadın 
Kolları, Beyazıt Meydanı’nda, 
“25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�d-
dete Karşı Mücadele Günü” 

münasebet�yle düzenlenen programa 
tam kadro �şt�rak ett�.

Ak Part� Bayrampaşa İlçe Başkanı Ers�n 

Saçlı, Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Mü-
cadele Günü’nde Beyazıt Meydanı’nda 
düzenlenen basın açıklaması etk�nl�ğ�nde 
�lçe kadın kolları teşk�latını yalnız bırak-
madı.
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ŞEHİR OLİMPİYATLARI SONA ERDİŞEHİR OLİMPİYATLARI SONA ERDİŞEHİR OLİMPİYATLARI SONA ERDİ
Bayrampaşa Beled�yes�’n�n “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” 

projes� kapsamında proje ortağı Kaunas Beled�yes� �le b�rl�kte 
organ�ze ett�ğ� ‘Uluslararası Şeh�r Ol�mp�yatları’ sona erd�.

ayrampaşa Beled�yes�’n�n 
Avrupa B�rl�ğ� (AB) Şeh�r Eş-
leşt�rme H�be Programı kap-
samında yürüttüğü “Sağlık 

Sporda, Bağlan Hayata” projes� çerçeve-
s�nde, proje ortağı L�tvanya’nın Kaunas 
Beled�yes� �le b�rl�kte düzenled�ğ� ‘Ulus-
lararası Şeh�r Ol�mp�yatları’ ödül tören�y-
le sona erd�. 

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner’�n ev sah�pl�ğ�nde Çet�n Emeç 
Stadyumu’nda düzenlenen ödül tören�-
ne Kaunas Beled�yes�’nden yetk�l�ler �le 
Bayrampaşa Beled�ye Başkan Yardımcı-
ları İsma�l Gem�c� ve Yalçın Sırakaya �le 
mecl�s üyeler�, genç sporcular ve a�leler� 
katıldı. Koşu yarışlarının ardından dere-
ceye g�ren sporculara madalyalarını ve 
kupalarını veren Başkan Aydıner, bütün 
yarışmacıları tebr�k ett�.

Sporun barış, kardeşl�k ve dostluk 
olduğunu söyleyen Başkan Aydıner, “AB 

destekl� uluslararası projem�z� sporun 
merkez� hal�ne get�rd�ğ�m�z Bayram-
paşa’da başarıyla gerçekleşt�r�yoruz. 
Yüzlerce genç sporcumuz yarışmalarını 
yapıyorlar. Yarışmanın sonunda b�z de 
onlara ödüller�n� vereceğ�z. Kaunas Be-
led�yes� �le b�rl�kte düzenled�ğ�m�z Ulus-
lararası Şeh�r Ol�mp�yatları’na katılan 
tüm sporcu kardeşler�m�z� ayrı ayrı tebr�k 
ed�yorum. Toplumları kaynaştıran ulus-
lararası bu spor etk�nl�ğ�m�z �le Bayram-
paşa ve L�tvanya’nın kültürel �şb�rl�ğ�n� 
daha da pek�şt�rm�ş olduk.” ded�.

Dört gün süren Bayrampaşa Beled�yes� 
Uluslararası Şeh�r Ol�mp�yatları’na Tür-
k�ye’n�n de aralarında olduğu 18 ülkeden 
toplam 2 b�n genç ve çocuk katılmıştı. 
Ol�mp�yatlarda; basketbol, futbol, voley-
bol, atlet�zm, okçuluk, gülle, c�r�t, masa 
ten�s�, karate, tekvando, kadın futsal ve 
çocuk j�mnast�ğ� olmak üzere toplam 12 
branşta b�nlerce sporcu kıyasıya müca-
dele etm�şt�.

BBBBBB

www.yerelgercek.com Yerel Gerçek Dergisi262626



Başkan Usta Başkan Usta Başkan Usta 
Öğretmenler Günü’nü KutladıÖğretmenler Günü’nü KutladıÖğretmenler Günü’nü Kutladı

caz�be merkez� hal�ne get�rmek �ç�n farklı 
çalışmalar yapmak durumundayız. Spor-
la, sanatla, kültürle, eğ�t�mle bu şeh�rde 
yen� h�kayeler yazarken bu h�zmetler� 
sah�plenecek olan, gençler�m�z� gelece-
ğe taşıyacak olan s�zlers�n�z” �fadeler�n� 
kullandı.

Eğ�t�m yatırımlarını sürdürdükler�n�n 
altını ç�zen Başkan Usta, “Okullarımızın 
öğret�m şartlarının �y�leşmes�ne destek 
olmak hedefl er�m�z�n başında gel�yor. 
Kentsel dönüşüm kapsamında yaptığı-
mız her bölge projes�nde b�r okul ya da 
spor salonu �nşa ed�yoruz. 

Karayolları Mahalles� kentsel dönüşüm 
çalışmamızda başlattığımız 32 dersl�kl� 
okulda olduğu g�b� laboratuvarı, spor 
salonu, modern öğretmen odaları, oto-
parkı olan, �ht�yaçları karşılayacak okul-
lar yapma heyecanımızı sürdürüyoruz. 
Aynı heyecanı s�zlerde de görüyor ve bu 
h�zmetler� �ler�ye taşımak �st�yoruz” d�ye 
konuştu.

GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

az�osmanpaşa Beled�ye Baş-
kanı Hasan Tahs�n Usta, 24 
Kasım Öğretmenler Günü do-
layısıyla düzenlenen kahvaltı 

programında öğretmenler� ağırladı. Gaz�-
osmanpaşa Kültür ve Sanat Merkez�’nde 
gerçekleşt�r�len kahvaltıya, Gaz�osman-
paşa Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne bağlı eğ�t�m b�r�mler�nde 
görev yapan öğretmenler katıldı. Başkan 
Usta öğretmenlere hed�ye takd�m ederek, 
Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Programda konuşan Başkan Usta, 
“Sporla, sanatla, kültürle eğ�t�m çatısı 
altında gelecek nes�ller�m�z�, yen� Tür-
k�ye’m�z� hazırlamaya gayret ed�yoruz. 
2023, 2053, 2071 hedefl er�m�ze ulaşma-
nın en sağlam adımı eğ�t�md�r. 

En büyük hayal�m�z, dokunduğumuz 
gençler�n geleceğ�n umutları olmasını 
sağlamak ve bu çocuklarımızla ülkem�-
z� en �y� noktaya taşımaktır. Bu şeh�rde 
yen� h�kayeler yazmak ve bu şehr� b�r 
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